INSTRUKCIÓK A BESZÉDHEZ
Így 11 instrukció, amivel válaszolhatsz a virtuális partnerednek.
OKÉ: jöhet a következő nyom
ISMÉTELD MEG: hallgasd újra a legutóbbi nyomot
EGYET VISSZA: hallgasd újra az utolsó előtti nyomot
PIROS / ZÖLD / KÉK / NARANCSSÁRGA / SÁRGA / FEHÉR: a vezeték
színe, amit el kell vágni
IGEN: erősítsd meg a vezeték színét, vagy kezdj új játékba
NEM: cáfold meg a vezeték színét, vagy hagyd abba a játékot
Figyelem: Nem tudsz kommunikálni a virtuális partnereddel vagy a parancsnokkal, amíg ő beszél. Várd végig türelmesen, és azután reagálj, hogy befejezte.

JÁTÉKSZABÁLYOK

Ha elakadtál, találsz segítséget a www.very-special-unit.com oldalon.

7+ kortól

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE: A játékhoz 3 db 1.5V « AAA » (LR03) típusú elem szükséges. Ezek nem
tartozékok. Az optimális működés érdekében, alkáli elemek használata javasolt. Az újratölthető
1.5V "AAA" / LR03
elemek használata nem javasolt, mert nincs elég teljesítményük. A játék alján lévő elemtartó tetejét
csavarhúzóval nyisd fel, majd a polaritásuknak megfelelően, helyezd be az elemeket. Végül csukd
vissza az elemtartót.
1.5V "AAA" / LR03
ELEMEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK: A megfelelő működés érdekében, alkáli elemek használatát
javasoljuk. Az újratölthető elemek teljesítménye nem kompatibilis a játék megfelelő működésével.
1.5V "AAA" / LR03
Csak az általunk javasolt elemek használata vezet a walkie-talkie megfelelő működéséhez. Ne keverj
régi és új elemeket. Ne keverj különböző típusú elemeket. Az elemek behelyezésénél ügyelj a
megfelelő polaritásra. Ne zárd rövidre az elemek érintkezőit. Ha a játékot hosszú ideig nem tervezed
Ábra az elemek behelyezéséről
használni, távolítsd el belőle az elemeket. Nem tölthető elemeket ne tölts újra. A tölthető elemeket
távolítsd el a játékból, mielőtt tölteni kezdenéd. Rendszeresen ellenőrizd az elemeket. A lemerült
elemeket mielőbb távolítsd el. Az elemeket cseréje mindig felnőtt felügyelet alatt történjen. A tölthető elemeket csak felnőtt töltse. Az elemeket tűzbe
dobni tilos, ne dobd el és ne a kommunális hulladékkal együtt szabadulj meg tőlük. Elhelyezni a használt elemeket kizárólag a kijelölt gyűjtőhelyeken
lehet. Ha a hangok lassulni vagy módosulni kezdenek, az elemcsere megoldhatja a problémát.
ÓVINTÉZKEDÉSEK: Őrizd meg az információkat, ha később szükséged volna rájuk. Kövesd az utasításokat, hogy elkerüld a játék károsodását: száraz
helyen tárold a játékot; tarts távol közvetlen hőtől vagy a napfénytől; ne szedd szét, és ne is módosítsd semmilyen mértékben a játékot; kerüld a kemény,
sérülést okozó felületekkel való érintkezést; tartsd tisztán a játékot enyhén nedves rongy segítségével; ha a játék sokáig nincs használatban, távolítsd el
belőle az elemeket.
Ez a termék a szelektív hulladékgyűjtés szimbólumával van ellátva, melynek megfelelően az elektromos és elektronikus hulladék kategóriájába
esik. Ez azt jelenti, hogy a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv alapján kell kezelni.
További információért, keresd a lakhelyeden illetékes, erre szakosodott kirendeltséget. Az elektronikus termékek súlyosan károsíthatják a
környezetet, vagy az emberek egészségét, mivel káros anyagokat tartalmaznak.
Figyelem! 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas. Apró, lenyelhető alkatrészek miatt, fennáll a fulladás veszélye.

Tartozékok:
- 1 Okos Walkie-Talkie hangfelismeréssel
- 36 kétoldalas kártya a robotokkal és a fejtörőkkel
- 1 használati útmutató
- 1 tipp kártya, amit tartsd magadnál
- 1 különleges egység jelvény
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A KÜLDETÉS CÉLJA
Egyedül vagy csapatban, azonosítsd be a robotot a nyomok
segítségével, amiket a virtuális partneredtől kapsz!
A fejtörők segítségével deaktiváljátok a várost fenyegető
robotokat!
Légy gyors, különben kifutsz az időből!

KEZDETEK
A kártyákat jól látható módon, a robotos felükkel felfelé
helyezd ki, hogy minden részük jól megﬁgyelhető legyen.
A walkie-talkie lehetővé teszi, hogy virtuális partnereddel
kommunikálj. Tartsd nyomva a bal oldali piros gombot, ha
beszélgetni szeretnél vele. Ha hallani szeretnéd a válaszát,
akkor engedd el a gombot.
Bekapcsolásához tekerd el a gombot az órajárással
megegyező irányba. A hangerőt ugyanígy tudod
állítani.
Gyerünk! Akár anélkül is megkezdheted a küldetést,
hogy elolvasnád a szabályokat. A parancsnok és a virtuális
partnered fognak végigvezetni téged a küldetéseken.
BEVETÉSRE KÉSZ!

